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از گشت ارشاد تا گشت بارداری 
شهال دانشفر

روزنامه هم میهن در گزارشی از استقرارگشتهای 
ارشاد در بیمارستانها جهت ممانعت از عمل های 
جراحی رحمی و تشویق به بارداری زنان خبر 

میدهد.

مقابله  خیابانی  ارشاد  های  گشت  کناِر  اکنون 
بیمارستانها  در  ها  گشت  این  حجابی”،  “بی  با 
باید  هم  را  درمانی  سقط  حکم  مستقرند.  نیز 
“قاضی شرع” صادر کند. ممنوعیت سقط جنین 
و گذاشتن شرط اجازه قاضی، تشویق به بارداری 
و ممنوعیت ارجاع زنان باردار به مراکز ژنتیک 



پزشکی  مگر با اجازه متخصصین موازین قانون 
“جوانی جمعیت و حمایت از خانواده “ حکومت 

است که از ۷ ماه قبل در دستور دارند. 

و  ترس  ها  کشی  قشون  و  طرحها  این  پشت 
وحیدی  پیش  چندی  بینیم.  می  را  وحشتشان 
وزیر کشور بر اینکه اگر انقالب بخواهد ضربه 
ببیند از ناحیه زنان خواهد بود هشدار داد. دارند 
از جمله در مساله حجاب  از پیشروی”دشمن” 
وعفاف و اینکه اگر سنگر اول را از دست بدهیم، 
باید منتظر از دست دادن بعدی ها باشیم، می 

گویند.

از حجاب خاکریز اول است و اگر این خاکریز را 
از دست بدهیم خاکریزهای بعدی هم از دست 



می روند می گویند.  این سخنان نشانگر مکان 
کشی  قشون  اینهمه  علت  و  زن  رهایی  جنبش 
است.  ۲۱ تیر و حجاب برگیران سراسری زنان، 
یک نقطه عطف در جنبش علیه حجاب بود. با 
همان قدرت و با اتحاد سراسری مان می توان 
ارتجاعی  طرحهای  و  حکومت  تعرضات  مقابل 
ای چون “جوانی جمعیت و خانواده شان” ایستاد 
و  از خیابان ها  را  ارشادشان  و بساط گشتهای 
بیمارستان ها جمع کرد و تمام سنگرها را فتح 

کرد.
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تب مرگ در ميان هيئت مرگ و شركا 
سینا پدرام

حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در کیهان 
اروپایی  اتباع  برای  ایران  ناامن شدن  خواستار 

شد.

و  بر سر دولت  را  نوشته  این  باید  از همه  اول 
مجلس بلژیک کوبید و گفت که این است نتیجه 
مماشات شما با رژیمی که فقط یک پادوی دست 
دوم آن به جرم جنایت جنگی در سوًید محکوم 

به دو حبس ابد شد.

دوم اینکه شایسته است که از منصفانه بودن و 



قانونی بودن تمامی روند دادگاه حمید نوری در 
فردای سرنگونی این رژیم به عنوان یک الگوی 

مناسب بهره گرفت. 

سوم اینکه تهدیدات حسین شریعتمداری باید به 
عنوان سیاست جاری و آینده جمهوری اسالمی 
در گروگان گرفتن اتباع دو تابعیتی و شهروندان 
ایرانیان  از  بسیاری  شود.  تلقی  جدی  اروپایی 
مقیم کشورهای اروپایی باید از دولتهای کشور 
خود خواستار فشار به جمهوری اسالمی جهت 
تضمین امنیت در سفر به ایران باشند. اخطار دول 
اروپایی مبنی بر سفر نکردن به ایران به دلیل 
سیاستی  شدن،  گرفته  گروگان  باالی  ریسک 

منفعل است. 



 نهایتا باید به حسین شریعتمداری هشدار داد که 
دادگاه حمید نوری فقط آغاز روندی است که ما 
آن را با دادگاه های علنی، مطابق قوانین قضائی 
بین المللی و مدرن در ایران پس از سرنگونی 
جمهوری اسالمی ادامه خواهیم داد. شریعتمداری 
و رهبر یاوه گوی او به همراه صدها جالد این 
رژیم، اگر زنده بمانند و به دالیل گوناگون سقط 
کرد.  خواهند  تجربه  را  ها  دادگاه  این  نشوند، 
حتی فکر کردن به آن روزهای نزدیک شعف 

انگیز است.
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گرانی ُكشنده، پرت گویی مسئولين
کاظم نیکخواه

وب سایت تجارت نیوز روز ۲۹ تیر، گزارش داد، 
هزار   ۱۸۶ از  بیش  بازار  در  چیپس  کیلو  “هر 
تومان” فروخته می شود، در حالی که “هر کیلو 
بازار  در  استخوان  با  راسته گوسفندی  گوشت 
۱۸۳ هزار تومان” است. بنا بر گزارش ها دارو از 
۵0 درصد تا صد در صد گرانتر شده و بسیاری 
از داروخانه ها نمی توانند داروی مورد نیاز خود 

را تأمین کنند. 

گرانی در ایران به یک کاال و دو کاال محدود 
نیست. همه چیز لحظه به لحظه گرانتر میشود. 



این وضعیت برای بخش اعظم مردم کمرشکن 
و بسیار مشقت بار است.

گفت  ماه  اردیبهشت  در  حکومت  کشور  وزیر 
و  لبنیات  تخم  مرغ،  مرغ،  همچون  اقالمی  فقط 
روغن با نرخ های مصوب گران می شوند و هیچ 
کاالی دیگری “حق و اجازه گران شدن ندارد”! 
بعبارت دیگر وزیر این حکومت یک ذره نمی 
فهمد که با فرمان و “اجازه دارد و ندارد” نمی 
شود گرانی را کنترل کرد. رئیسی هم دو هفته 
قبل از پایان سال گفت فقر باید تا پایان سال 
تمام شود!  واقعا مردم حق دارند که این جماعت 
را عالوه بر همه چیز، نفهم و نادان خطاب می 

کنند.



با این حکومت که می دزدد و پرت و پال میگوید، 
روشن است که چشم اندازی برای بهبود وضعیت 
نیست.  این اقتصاد مخصوص چپاولگران است و 
در آن تنها باندهای مافیائی مدام پروار میشوند. 
این را همه می دانند و به همین دلیل گفتمان 
سرنگونی در جامعه یک گفتمان عمومی و همه 
گیر است. مردم می دانند که برای خالصی از 
این حکومت خالص  شر  از  باید  فقر  و  گرانی 

شد.
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دولت بلژیک را بی آبرو و منزوی می كنيم 
کیوان جاوید

پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق، 4۱ رای مخالف 
و ۱۱ رای ممتنع به معاهده جنجالی بین بلژیک 

 و ایران رای داد.

اساس این عمل ضد بشری و شرم آور به موقعیت 
جمهوری  خطرناک  تروریست  اسدی،  اسداهلل 
اسالمی بر می گردد که قرار بود با انفجار بمب 
در نشست ساالنه سازمان مجاهدین، جان صدها 
آور دولت  معاهده شرم  این  در  بگیرد.  را  نفر 
های دیگر اروپایی سکوت کردند و فشار سیاسی 
وارد  بلژیک  پارلمان  و  دولت  بر  دیپلماتیک  و 



نیاوردند. این تصمیم ضد بشری دولت بلژیک 
و سکوت دولت های اروپایی در حافظه مردِم 
سرنگونی طلب در ایران به خوبی و عمیقا حک 

می شود.

جمهوری اسالمی رفتنی است و در داخل ایران 
در محاصره مردم قرار دارد. حکومت اسالمی 
راهی برای فرار از دست مردم ندارد و روز به 
روز در داخل ایران منزوی تر می گردد. دایره 
جمهوری  کارگزاران  و  حکومت  به  وفاداران 
اسالمی مداوما کوچکتر می شود و جناح خامنه 
بیشتر بر سر قدرت ماندن،  ای برای یک روز 
مدام دارد از درون حکومت تصفیه می کند، به 

بند می ِکشد و می ُکشد.



صف سرنگونی طلبی باید متحدتر و متشکل تر 
شود. ما مردم ایران به نیرو و اتکای خود جمهوری 
و  شرمساری  و  کنیم  می  سرنگون  را  اسالمی 
سرشکستگی را برای همه دولتهایی به ارمغان 
از  با حکومت فاشسیتی اسالمی  می آوریم که 

نوع هیتلر کنار آمده اند. 

در فوری ترین اقدام نسبت به این معامله ننگین 
دولت  داد.  سازمان  را  وسیعی  اعتراضات  باید 

بلژیک باید از خشم ما برخود بلرزد.

پنجشنبه ۳0 تیر ۱40۱
۲۱ ژوئیه ۲0۲۲



حکومت مذهبی نميخواهيم 
اصغر کریمی

خبر: “سه بهایی در یزد و هشت نفر در شیراز 
امنیتی  ماموران  بازداشت شده اند.”  بجنورد  و 
به خانه های آنها ریخته و وسایل شخصی آنان 
به  نیز  دیگری  تعداد  برده اند.  خود  با  نیز  را 

همین جرم در زندان اند. 

رسمی  مذهب  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  با 
پرورش  و  آموزش  و  دولت  از  مذهب  و  لغو 
کال  و  آزاد  بی مذهبی  و  مذهب  میشود،  جدا 
میشود.  کوتاه  مردم  زندگی  از  مذهب  دست 



فی الحال انقالبی عمیق علیه مذهب و حکومت 
ریشه  حال  در  مذهبی  فرهنگ  و  خرافات  و 

دواندان است. 

جمله  از  کشور  امنیت  و  نظام  علیه  اقدام 
دستگیرشدگان  اکثر  به  که  است  اتهاماتی 

زده میشود. 
شهروندان منتسب به بهایی و یهودی و میلیونها 
دشمن اند،  معلمان  دشمن اند.  بی مذهب 
فعالین  دادخواه،  خانواده های  بازنشستگان، 
معترضین  اعتصابی،  کارگران  زیست،  محیط 
کشاورزان،  مالباختگان،  پالسکو،  فاجعه  به 
حجاب،  بی  زنان  دانش آموزان،  دانشجویان، 
مردمی که فرهنگ اسالمی را نپذیرفته، آنها که 



از حقوق کودک دفاع میکنند، فعالین مدیای 
یا  دشمن اند  معترض  مردم  همه  و  اجتماعی 
آنطور که سران حکومت و دستگاه قضایی اش 
می گویند توسط دشمن تحریک شده اند. مردم 
همینجاست.  ما  دشمن  میگویند  صراحت  با 

میگویند.  اینرا  لفافه  در  حکومتیان 

دارند  مطلق  آزادی  مردم  حکومتی  در  تنها 
یا  باشند  داشته  باور  میخواهند  هرچه  به  که 
با  سازشی  هیچ  به  حاضر  که  باشند  نداشته 
بی قید  آزادی  و  نباشد  مذهب  دستگاه  و  دم 
و شرط عقیده و بیان را در قانون اساسی اش 

اعالم کند. 



علیه دستگیری ها همبستگی مان را محکم کنیم، 
با شعار زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد 
نمیخواهیم  مذهبی  حکومت  شعار  با  و  شوند 

نیروی عظیم مان را متحد و متشکل کنیم. 

پنجشنبه ۳0 تیر ۱40۱
۲۱ ژوئیه ۲0۲۲



ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
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